TOWARDS A PARTICIPATORY CHURCH（４）
Deacon Nishikawa Yasuhiro, diocese of Takamatsu

II. Awareness Programs
If we confront the image of the church in the second stage (see the article in June) with the image of
the third stage (see the article in Japanese), we notice that many groups of people in the third stage
are surrounding the table. That means that we need more lay people to help the community to grow.
This is the time to move to the third stage, that of an awakening church with a lot of activities. But
of course, the word of God has to be always at the center.
I.

Experience of sharing the word of God through the “seven steps” method.

Previous preparation: every participant has his/her card and either the Bible or prints prepared for
the sharing.
Introduction: importance of understanding clearly the meaning of each step and of proceeding in a
relaxed mood.
A summary of the seven steps.
Step 1. The facilitator, using simple and easy words, asks someone to invite Jesus to be present in the
group, using suitable passages as Zacchaeus (Luke 19,1-10) or Martha (Luke 10,38-42)
Step 2. If using the Bible, it is important to give time enough to find the chosen book and the verses.
The facilitator will ask someone to read the passage slowly as in prayer.
Step 3. Everyone will choose one word or a short sentence and read it three times. Even a single word
may be enough. No need to look for difficult words,
Step 4. The facilitator tells the participants to take three or four minutes of silence. That helps
create an atmosphere of prayer.
Step 5. This is the moment of sharing. It is not a Bible study, so there is no need of lengthy
explanations or discussions. It is important to keep the spirit of prayer and to realize that Jesus is
with us. Each one may begin the sharing with the word or sentence chosen, saying for instance “This
word touched my heart”... or similar words.
Step 6. At this step, the group tries to find out a kind of “work”, not necessarily in relation with the
sharing. For instance, helping a family that is in difficulty, or prepare the feast for a birthday and so
on. The group may also choose a word or a sentence to keep in mind until the next meeting, or for one
week (month).
Step 7. As a conclusion, some of the group may say a prayer and a hymn may be sung.
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II.Chương trình nâng cao nhận thức.
Nếu chúng ta đối chiếu hình ảnh Giáo hội ở giai đoạn thứ hai (xem bài luận tháng 6) với hình ảnh ở
giai đoạn thứ 3 (xem bài luận bằng tiếng Nhật), chúng ta nhận thấy rằng có nhiều nhóm người đang
vây quanh bên bàn thờ trong giai đoạn thứ 3. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều giáo dân hơn để
giúp phát triển cộng đoàn. Đây là lúc chuyển sang tiêu chí thứ 3, đó là Giáo hội tỉnh thức với nhiều
hoạt động. Nhưng tất nhiên, Lời Chúa phải luôn luôn ở trung tâm.
A. Kinh nghiệm của việc chia sẻ Lời Chúa thông qua phương pháp “Bảy bước”.
Bước chuẩn bị: Mỗi thành viên tham dự đều có bài của mình và Phúc âm hoặc những bản in được
chuẩn sẵn cho buổi chia sẻ.
Giới thiệu: Tầm quan trọng của việc hiểu rõ ý nghĩa cho từng bước và bắt đầu với một tâm trạng thỏa
mái.
Tóm tắt bảy bước:
Bước 1: Linh hoạt viên, dùng những từ đơn giản và dễ hiểu, thông báo tới mọi thành viên mời Chúa
Giêsu đến với nhóm. Sử dụng những đoạn văn phù hợp như: Gia-Kêu (Luca 19, 1-10), hoặc Martha
(Luca 10, 38-42).
Bước 2: Nếu dùng Phúc âm, điều quan trọng là dành đủ thời gian để tìm chọn Kinh thánh và các câu.
Linh hoạt viên sẽ yêu cầu ai đó đọc lại đoạn Kinh thánh một cách chậm rãi giống như trong cầu nguyện
thêm một lần nữa.
Bước 3: Mọi người sẽ chọn ra một từ hoặc một câu ngắn và đọc nó 3 lần. Thậm chí một từ duy nhất
cũng được. Không cần tìm những từ khó.
Bước 4: Linh hoạt viên thông báo tới các thành viên tham gia dành ra 3-4 phút để thinh lặng. Điều đó
giúp tạo nên bầu không khí cầu nguyện.
Bước 5: Đây là khoảng khoắc của sự chia sẻ. Nó không phải là việc học Kinh thánh, do đó không cần
giải thích hay thảo luận dài dòng. Điều quan trọng là giữ tinh thần cầu nguyện và nhận biết Chúa Giêsu
đang ở cùng chúng ta. Mỗi người có thể bắt đầu chia sẻ với từ hoặc câu đã chọn, chẳng hạn như: “Từ
này chạm vào trái tim tôi”... hoặc những từ tương tự.
Bước 6: Ở bước này, nhóm thử tìm một mẫu “công việc”, không nhất thiết liên quan tới việc chia sẻ.
Ví dụ: Giúp đỡ một gia đình đang gặp khó khăn, hoặc chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật, v.v. Nhóm cũng có
thể chọn một từ hoặc một câu để ghi nhớ cho buổi gặp mặt lần tới, hoặc cho một tuần (tháng).
Bước 7: Để kết thúc, một vài thành viên trong nhóm có thể dâng một vài lời cầu nguyện tự phát và
một bài Thánh ca có thể được hát lên.

